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 JOAPPنصب نرم افزار  ��

 یک که را JOAPP افزار نرم ما اما. ندهست موجود اینترنت در مختلفی های افزار نرم اندرویدی های افزار نرم ساخت برای 

 . نمودیم انتخاب را هست فارسی افزار نرم

 .کنید نصب خود کامپیوتر روی بر و دانلود آنرا اصلی فایل و افزار نرم این ضروری های فایل باید شروع برای

 ایشویر دلخواه صورت به را آنها دانلود سنت ی آماده های فایل از استفاده با تا کرد خواهیم کمک شما به ما! نباشید نگران

 . دهید نشان خود دوستان به و بسازید آماده های قالب این با را خود دلخواه کتب و  کنید

 را جانبی افزار نرم این شما باید پا جو اصلی افزار نرم نصب از قبل و است "4 ورک میفر نت" نصب نیازمند پا جو افزار نرم

 .کنید نصب خود کامپیوتر روی بر و دانلود

  4 ورک میفر نت افزار نرم دانلود لینک ��

http://bejo.ir/downloads/dotnet_framework_4.zip 

 

 . کنید استفاده را پا جو اصلی افزار نرم راحتی به میتوانید ورک فریم نت افزار نرم نصب از بعد

 (  1.2.6 نسخه)  آپ جو افزار نرم دانلود لینک ��

http://bejo.ir/downloads/joapp_6.2.1.zip 

 

 

 

 .برسید( extracting file)  مرحله این به تا ردهک کلیک ورک فریم نت افزار نرمی  فشرده فایل روی

 

http://bejo.ir/downloads/dotnet_framework_4.zip
http://bejo.ir/downloads/joapp_6.2.1.zip
http://bejo.ir/downloads/joapp_6.2.1.zip


 

 

 

 

 .نمایید استخراج و دانلود را پا جو افزار نرم اصلی فایل همچنین

 

 

 

 .کنید انتخاب فارسی را افزار نرم نصب زبان مرحله این در و کنید کلیک اپ جو افزار نرم اصلی فایل روی

 

 



 

 

 

 کنید. کلیک "بعدی" دکمه روی بعد مرحله در

 

 

 

 .شود باز افزار نرم تا بزنید را پایان دکمه سپس و بزنید را "joaap بازکردن " تیک!  شد کامل نصب

 

 

 



 

 

 .نمایید انتخاب را افزار نرم با کار زبان آخر مرحله در

 

 

 

 . کنید کار آن با میتوانید شما و شد نصب شما کامپیوتر روی بر اَپ جو افزار نرم تبریک

 کنید. نصب را 4 ورک فریم افزار ت نرم باید اول َاپ جو افزار نرم نصب برای

 

 

 



 

 

 مختلف برنامه های بخش معرفی ��

 

 

 (آپ جو افزار نرم توسط شده ویرایش های فایل بازکردن)  CJO بازکردن -6

 ( آپ جو افزار نرم فرمت با فایل ذخیره) CJO ذخیره -2

 (رایگان و ای حرفه صورت دو به ، نهایی فایل ساخت)  APK خروجی -۳

 

 

 

 

 (افزار نرم جانبی های قابلیت همان یا افزونه حذف و نصب)  افزونه مدیریت -4

 .نیست ضروری اولیه های درس برای باالیی منوی دیگر موارد

 

 

 



 

 ( متنی ی دکمه/  برنامه اصلی صفحه در دکمه یک ساخت)  جدید ردیف -۵

 .(شود می گذاشته دلخواه های آیکون با هایی دکمه آن در که ردیف یک ساخت)  جدید سلولی ردیف -1 

 

 

 ( برنامه کناری منوی/  برنامه منوی بخش در گزینه یک کردن اضافه)  جدید منوی -۷

 (برنامه باالیی منوی در آیکونی دکمه یک کردن اضافه)  جدید سربرگ -۸

 

 

 !(اید ساخته تاکنون که ردیفهایی تمامی نمایش)  درختی نمایش -۹

 ...(و دلخواه فونتهای کردن اضافه مانند قالب کردن زیباتر و سازی شخصی برای هایی گزینه)  قالب طراحی -6۱

 



 

  برنامه بتوانید تا کنید وارد اینجا در اید کرده نام ثبت joapp.ir سایت در که را خود کاربری مشخصات)  کاربری حساب.66

 .( بسازید ای حرفه صورت به را خود

 

  برنامه ساخت برای ای حرفه حالت و رایگان حالت فرق ��

  میشود دهدا نمایش شما برنامه در آپ جو شرکت جانب از تبلیغاتی بسازید رایگان صورت به را خود برنامه شما که صورتی در

 .کنید استفاده جانبی و اضافی های قابلیت همان یا ها افزونه از توانید نمی شما حالت این در و

  ماش و شود نمی داده نمایش شما برنامه در تبلیغاتی هیچ بسازید ای حرفه حالت به را خود برنامه شما که صورتی در اما

  پیام رسالا یا برنامه درون آنالین پرداخت مانند هایی قابلیت. کنید استفاده آپ جو افزار نرم جانبی های قابلیت از میتوانید

 .کنند می نصب را شما افزار نرم که کاربرانی برای

 

 آن امکانات از استفاده و کاربری حساب درباره توضیحاتی ��

 خود برنامه ساخت برای ای حرفه حالت از و نموده شارژ را خود کاربری حساب توانید می آپ جو سایت در عضویت با شما

 . کنید استفاده



  ایروزه مدت به بتوانید ها بسته از یک هر خرید با شما تا نموده تعبیه را آن مانند و تومانی هزار 6۵ های بسته آپ جو سایت

  مشخصات کردن وارد با میتوانید ماه یک تا تومانی هزار 6۵ بسته خرید با شما مثال. کنید استفاده ای حرفه حالت از بسته آن

  ماه یک یافتن پایان از بعد و کنید استفاده ای حرفه حالت از آپ جو افزار نرم خود در «کاربری حساب» بخش در خود کاربری

 .کنید استفاده ای حرفه حالت از تان کاربری حساب با توانید نمی شما

 

 

 . بینید می را خود افزار نرم از نمایشی پیش شما بخش این در.62

 .کرد خواهید مشاهده را آن فرضی موبایل این در بدهید خود افزار نرم در شما که تغییری هر



 

  از یدتوان می نیز شما یا. نمایید ویرایش دلخواه به آنرا و کنید استفاده را آماده های قالب میتوانید CJO بازکردن دکمه از .6۳

  از تا بدهید خود دوستان به را آن تمایل صورت در و کنید استفاده خود افزار نرم قالب کردن ذخیره برای CJO ذخیره گزینه

 .بسازند شما قالب با را خود افزار نرم و کنند استفاده آن

 

 ساخت نرم افزار کتابچه ��

  توسط شده آماده قالب یک که را «قالب آماده cjo.»  فایل شروع برای. بسازیم هم با را کتابچه افزار نرم یک میخواهیم اکنون

 .کنید باز آنرا اپ جو افزار نرم باال منوی در "cjo بازکردن" بخش از و از کانال دانلود کرده را هست بوک سنی در ما همکاران

 

 

  در. شود می ظاهر آن کنار در مداد عالمت یک ببرید آن نمایش پیش در کتابچه های بخش از یک هر بر را موس شما حال

 کنید. ویرایش را دکمه یا گزینه آن میتوانید کنید کلیک آن روی که صورتی



 

 . آوردیم در ویرایش حالت به آنرا و کرده کلیک کتابچه منوی بازکردن آیکون روی بر ما

 نید.ک جابجا سربرگ بخش در آنرا یا کنید انتخاب را دکمه این آیکون میتوایند شما میشود باز چپ سمت در که بخشی در

 :دهیم می توضیح شما برای را کدامهر که میبینید را زیر های گزینه شما شد باز چپ سمت در که بخشی در

 

  ،خود ایه فایل از. شوید می تان رایانه جستجوگرفایل وارد دکمه این فعلی آیکون روی بر کلیک با شما: آیکون انتخاب  -6

 .کنید انتخاب سربرگ این برای را تان دلخواه آیکون

 . کنید جاجاب دیگر های سربرگ بین و دهید مکان تغییر را شده انتخاب سربرگ میتوانید گزینه این وسیله به: جابجایی -2

 میتوانید ماش مثال. ببیند افزار نرم از را واکنشی چه دکمه این روی بر کلیک با کاربر که ستا معنی این به: سربرگ رویداد -۳

 .کند باز را افزار نرم منوی بتواند دکمه این روی بر کردن کلیک با کاربر تا بگذارید منو بازکردن روی بر آنرا 

 

  گزینه روی رب کلیک با یا کنید ذخیره را یده اداد انجام که تغییراتی "تایید" گزینه روی بر کلیک با میتوانید شما پایان در

  نکرد ذخیره بدون را خود تغییرات "لغو" روی بر کلیک با یا کنید حذف خود افزار نرم سربرگ از را دکمه این کالً "حذف"

 .کنید رها اش قبلی تنظیمات و حالت همان با را دکمه و کنید حذف

 

  از کی هر باید. یموبیار در کتابچه حالت بهرا که در کانال قرار داده ایم را "کنندگان توبه داستان" کتاب میخواهیم اکنون

 بگذاریم. افزارمان نرم ردیفی های دکمه از ییک در را ها داستان

 



 

 .کنیم می کپی کتاب متن از را است مقدمه همان که را کتاب اول مطلب شروع برای

 

 

 

 . بریم می ویرایش حالت به آنرا وکرده  کلیک قالبمان ردیفی دکمه اولین روی بر

  وضیحت شما برای بعداً  که شده ساخته "سلولی ردیف" وسیله به میبیند اول دکمه از باالتر شما که گل طرح کنید توجه

 .دهیم می

 

 

 



 

 

 که توضیح می دهیم: بیند می را هایی گزینه چپ سمت بخش در

 .کنید انتخاب را ردیفی دکمه این زمینه پس رنگ توانید می آن روی بر کلیک با شما که است "زمینه" گزینه اولین

 

 

 مترجم مقدمه مثال.  کنید وارد را دکمه این عنوان «باال تصویر در» رنگ نارنجی کادر روی بر کردن کلیک با

 

 

 

 

 

 



 

 . کردیم وارد "مترجم مقدمه" را دکمه عنوان

 .کنید مشخص را دکمه در متن گرفتن قرار محل آن با میتوانید "وسط خطی یک ردیف" ی گزینه در

 .کنید جابجا دیگر ردیفی های دکمه بین را دکمه میتوانید "جابجایی " ی گزینه در

 

 

 . کنید انتخاب را تصویر و متن صفحات می توانید "ردیف رویداد" بخش از

 ، این گزینه را انتخاب می کنیم.بگذاریم استاندارد همان یا پاراگراف صورت به را متن یک میخواهیم ما چون

 

 

 



 

 .کرد خواهید مشاهده را باال شکل "تصویر و متن صفحات " انتخاب با

 کنید. کلیک "جدید پاراگراف افزودن و ذخیره" گزینه روی بر

 

 

 . دید خواهید را باال شکل بعد صفحه در

 .نیدک ویرایش را پاراگراف تا بتوانبد کلیک کنید مداد آیکون روی بررا انتخاب کرده و  "جدید پاراگراف" راست سمت در

 .کنید گزاری جای "جدید پاراگراف" عبارت بجای را خود متن شما.اکنون آید می چپ سمت شکلحال 

 

 



 

 .اریدگذب پاراگراف همین تو هم تصویر کی "تصویر انتخاب" ی دکمه روی بر کلیک با نیدامیتو ادامه در

 .بروید بعدی دکمه به و بزنید را تایید دکمه. شد آماده ما پاراگراف

 

  د.بزاری هستن خالی که بعدی های دکمه در رو "کنندگان توبه داستان" کتاب های داستان و لبامط، آموزش باال طبقحاال 

  به رو کتاب ،بخونه رو کتاب بتونه تر راحت کاربرمون میخوایم چون اما بزارید دکمه یک در رو کتاب متن همه میتونید شما

 .گذاشتیم متعددی های دکمه در و کردیم تقسیم متعددی های بخش

 

 اسلیمی های شکلک کردن اضافه ��

  آماده قالب در مطالب های دکمه بین که هایی شکلک همان یا اسلیمی های شکلک کردن اضافه روش اکنون می خواهیم

 دهیم.کردید را آموزش  مشاهده

 .بزاریم مون کتابچه افزار نرم توی رو هایی شکلک چنین میتوانیم چطور که است این حال سوال

 زاریم.ب توش رو نظرمون مورد شکلک و کنیم استفاده سلولی ردیف از میتونیم ها دکمه بین هایی فاصل چنین ساخت برای

 

 



 

 .کنید ویرایش رو سلولی ردیف این بتونید تا کنید کلیک "مداد" عالمت روی باال تصویر در

 

 

 :بدید انجام ترتیب بهحال مراحل زیر رو 

 . کنید انتخاب دیگه دلخواه تصویر یک و کلیک کنید سلولی ردیف تصویر روی -6

 .بزارید خالی رو گزینه این و کنید پاک کالً  رو سلولی ردیف عنوان -2

 کنید. انتخابرا   "ندهد انجام کاری" ردیف رویداد -۳

  نمایش فاصل راست سمت در تا میکنم استفاده سلولی ردیف چپ سمت بخش در رو« .سمت چپ png»  تصویر برای مثال

 میکنم. استفاده فاصل راست سمت در هم رو «.سمت راست png»  و همچنین تصویر بشه داده

 رو میتونید تو کانال دانلود کنید. «.سمت راست png» و  «.سمت چپ png» توجه: تصاویر �� 



 

 ببینید. باال تصویر در اول فاصل در رو نتیجه اًنهایت

 استفاده ها فاصل در میتونید و گذاشتم خالی زمینه پس با png تصاویر از تعدادی «.فاصل ها zip»  فشرده فایل همچنین در

 کنید.

 

 ارتباطیی هاساخت دکمه  ��

  رو مونکانال و کنیم هدایت تلگراممون کانال به رو کاربر اون وسیله به تا بسازیم افزارمون نرم در رو دکمه یک میخواهیم حال

 مجازی. فضای در ای دیگه آدرس هر یا سایتمون یا اینستاگرام صفحه یا کنیم معرفی بهش

 

 

 



 . یممیزن رو ویرایشش دکمه رو کلیک می کنیم و ساختیمدر قالب آماده مون  "تلگرام" نام با ما که ردیفی دکمه مثال برای

 .بزاریم میتونیم رنگی هر رو زمینه تنظیماتش بخش در

  بخش در و کنیم انتخاب رو لینک بازکردن گزینه "ردیف رویداد" قسمت در باید تلگراممون کانال لینک گذاشتن برای ��

 . زاریمب رو لینکمون شده ارائه که هایی مثال مانند پایین

 :میزاریم اینطوریرو  تلگراممون کانال مثالً

   https://telegram.me/ @بدون کانال دی آی   

 .اریدزبرو  //:https عبارت ،کانال آدرس ابتدای در باید حتما توجه کنید که

  فرستهب ایمیل شما به و بشه موبایلش "ایمیل ی برنامه" وارد بتونه اون زدن با کاربر تا بزاریم ای دکمه میتونیم ما همچنین

  براش بالق شما شماره و بشه موبایلش "تماس" بخش وارد ی دیگه ای دکمه زدن با میتونه یا کنه وارد شمارو ایمیل اینکه بدون

 .باشه شده وارد

 .نیدک عمل زیر مثال مانند کنید می وارد رو لینک که بخشی در و بزارید "لینک بازکردن" روی رو ردیف رویداد اینکار برای

 :کنید زیر رو وارد عبارت بفرسته ایمیل شما به کاربر میخواید اگه�� 

mailto: ایمیل شما 

 :میکنم وارد اینطوری رو ایمیلم من مثالً

mailto:sepahi2001@yahoo.com 

 

 :کنید زیر رو وارد عبارت بگیره تماس شما با بتونه کاربر میخواید اگه ��

tel:+98   صفر بدون شما شماره

 : میکنم وارد اینطوری رو موبایلم شماره من مثالً

tel:+989389611199 

  من و است ۹۸ ایران کد مثال کنید وارد رو کشورتون کد  + :tel  عبارت از بعد شما ،تماس به کاربر هدایت بخش در: توجه)

 (بزارید فاصله بدون و صفر بدون باید رو شمارتون. در ضمن زدم رو ۹۸ ایرانه مال شمارم چون

 

 صوتی فایل یک قرار دادن ��

  رو ناشیدا افزار نرم میتونید شما این آموزش از بعد. کنیم ارائه عزیزان شما به رو صوتی فایل یک گذاشتن آموزش داریم قصد

 . اریدزب نمایش به توش رو خودتون تصویری و صوتی آثار تا بزارید افزار نرم یک یا بسازید



 

  اون روی کلیک با کاربر تا "نشید پخش " میزاریم رو اسمش و می کنیم انتخاب رو دکمه یک صوتی فایل یک گذاشتن برای

 بشنوه. رو شما نشید بتونه

 

 

 . می کنیم انتخاب رو " مدیا آفالین پخش/  مدیا آنالین پخش " گزینه ،ردیف رویداد بخش در

 اینترنت در که  رو خودتون تصویری یا صوتی فایل دانلود لینک گذاشتن با میتونید شما مدیا آنالین پخش گزینه انتخاب با.6

 .کنید پخشکاربر  کردن کلیک با رو شده گذاشته

 شما افزار نرم هب فایل اون تا کنید انتخاب کامپیوترتون از رو تصویری یا صوتی فایل یک مدیا آفالین پخش گزینه انتخاب با.2

 .کنه پخش به شروع کاربر کلیک با و بشه اضافه

 باالترجمش ح بسازید رو افزار نرم نهایی فایل میخواید که آخر در باشه بیشتر حجمش آفالینتون فایل هرچه کهکنید توجه ��

 .نره باال زیاد افزارتون نرم حجم تا کنید استفاده حجم کم های فایل از کنید سعی پس. میره



 طراحی قالب نرم افزار ��

 .  بدیم آموزش رو بسازید میخواید که افزاری نرم قالب طراحی یا تغییر روش داریم اکنون قصد

  به و بدید تغییر رو...  و زمینه پس تصاویر ، ها متن رنگ ، قالب رنگ ها، دکمه های آیکون میتونید آموزش از این بعد شما

 . بیارید در دلخواه صورت

 

  به نیاز که تصاویری افزار نرم این با تا میشه استفاده تصاویر سایز تغییر برای Advanced JPEG Compressor افزار نرم ��

  .بدید سایز تغییر بتونید رو اپ جو افزار نرم در استفاده برای دارن مشخصی سایز

  افزار نرم که جایی در رو هست Cracked File پوشه در که فایلی و کنید نصب و دانلود رو باال افزار نرم ،آموزش شروع از قبل

 ... بشه کرک افزارتون نرم تا کنید جایگزین کردید نصب رو

 

 

 .میریم "قالب طراحی" بخش به

 قالب رد رو تغییرات ونجاا از شما و میشه باز چپ سمت در بخشی یه گزینه این روی کلیک با افزار نرم راست سمت بخش در

 کنید. می ایجاد

 

 :بدید تغییر میتونید رو می خواهید که هایی بخش سربرگ هر در که داره وجود سربرگ چند چپ سمت بخش در

 "اصلی صفحه" سربرگ -6

 کمهد آیکون/  دکمه چرخش با) چرخشی افکت مثال برای میشه استفاده ها دکمه برای که نمایشی حالت: سلولها افکت ��

 (میشه داده نمایش



  نرم با/  میشن داده نمایش اون در کتابچه ها گزینه و ها دکمه که اصلی صفحه زمینه پس تصویر:  اصلی زمینه پس انتخاب ��

 .بدید تغییر رو سایزش میتونید معرفی شد، باال در که Advanced JPEG Compressor افزار

  بشه دیده خوبی به متن تا بزارید روشن رنگ یه کنید سعی که ای صفحه زمینه پس: دوم زمینه پس انتخاب ��

  و حبوبم مطالب بازکردن منو، بازکردن دکمه که جایییعنی  افزار نرم باالیی منوی زمینه پس: تیتر زمینه پس انتخاب ��

 .میشه دیده افزار نرم آیکون

  دزیا اینو خودم اکثرا.  میشه دیده رنگ کم صورت به اما ستا افزار نرم منوی زمینه پس:  رنگ کم زمینه پس انتخاب ��

 . نمیکنم استفاده

  رمن باالی سربرگ از "منو بازکردن" دکمه زدن با که هست افزار نرم منوی زمینه پس اینم: رنگ پر زمینه پس انتخاب ��

 .میشه باز افزار

 بشن. داده توضیح زیاد نیست نیازی خاطر همین به نمیشن استفاده زیاد ها گزینه کاربر بقیه برای 

 

 

  "منو طراحی" سربرگ -2

  هر روی افزار نرم نمایش پیش بخش از تر راحت ویرایش برای اام. کنید ویرایش هم ینجاا از میتونید رو افزار نرم منوی

 .بزنید ویرایش بدید تغییر میخواید که منویی



 

 "رنگ انتخاب سربرگ -۳

  حاشیه ضخامت آماده قالب این در) افزار نرم اصلی صفحه در ردیفی های دکمه ی حاشیه رنگ: ها ردیف دور خط تنظیم ��

  ربرگس/  بعدی سربرگ از میتونید رو ردیفها این ضخامت. بدیم نمیتونیم درش تغییری دلیل همین به شده کم ها ردیف

 .کنید تنظیم "UI طراحی"

 افزار نرم باالی در افزار نرم عنوان متن رنگ تغییر: ها عنوان رنگ انتخاب ��

  کتابچه مطالب متن رنگ و افزار نرم اصلی صفحه در ردیفی های منو عنوان متن رنگ تغییر: ها متن انتخاب ��

  افزار نرم کناری منوهای عناوین متن رنگ تغییر: ها منو رنگ انتخاب ��

 . میکند جستجو افزار نرم در کاربر که متنی رنگ: شده جستجو کلمات رنگ ��

 .بسازید تصاویر گالری میتونید اَپ جو افزار نرم با شما: گالری بندی صفحه نقاط رنگ ��

  رو یامپ همین زمینه پس گزینه این.  بدید نمایش پیام یه میتونید "ما درباره" مثال دکمه یک در شما: پیامها زمینه رنگ ��

 ...بینید می که همونطور هست "نارنجی" پیام زمینه پس رنگ ما آماده قالب در. میده تغییر

 

  "UI طراحی" سربرگ -4

  ونچ.  ستا خمیده صورت به که بینید می آماده قالب این در شما رو اصلی صفحه در ردیفی های دکمه: ها ردیف گوشه خم ��

  افزارتون نرم ردیفی های دکمه میخواید اگه. ستا 2۱ اش درجه بیشترین.  کردن خم بخش این از رو ها دکمه این های گوشه

  .بزارید صفر روی رو ها گوشه خشب این از نباشن خمیده و باشه مربع صورت به

 



  آماده قالب این در چون. میشه داده نمایش حاشیه صورت به ردیفی های دکمه دور که خطی: ها ردیف خط دور ضخامت ��

  .بشه بیشتر ردیفی های دکمه دور خط ضخامت تا ببرید باال رو صفر عدد.  بینید نمی چیزی هست صفر

 . میده تغییر رو اصلی صفحه در ردیفی های دکمه بین فاصله اندازه: ها ردیف بین فاصله ��

  میشه ادهد نشون بهش "نمایش پیش تصویر" عنوان به تصویر یک افزار نرم به کاربر ورود ابتدای در: نمایش پیش تاخیر ��

  تنظیم نجاای از میتونید رو ببینه رو تصویر این کاربر که زمانی مدت. ای دیگه تصویر هر یا باشه کتاب روی جلد میتونه که

 .کنید

  لمس به مجبور ثانیه چند هر ستل ممکن کتابچه مطالب مطالعه هنگام در کاربر: صفحه نور شدن خاموش از جلوگیری ��

 .کنید حل رو مشکل این میتونید گزینه این کردن فعال با شما. نشه خاموش صفحه تا باشه موبایلش صفحه

 ...دهد می نشان کاربر به را سوالی مطالب جستجوی صفحه در: جستجو در سوال نمایش ��

  ی اونور میتونه کاربر و کنه می شناسایی رو هست کتابچه متن در که هایی آدرس یا ها لینک: ها متن در لینک تشخیص ��

 . بشه لینک وارد و کنه کلیک

 

 "زبان" سربرگ -۵

 . بدید تغییر ور هشدار یا پیام متن و ببینید رو میشه داده نشون کاربر به افزار نرم طرف از که هایی پیام میتونید سربرگ این از

  قالب یک های هشدار و فونتها ، قالب تنظیمات بازکردن برای میتونید گزینهاین  از:  CJO یک زبان و UI و قالب بازکردن ��

  عوض شما افزار منر مطالب اینکه بدون میکنه تغییر قالب تنظیمات یعنی. کنید استفاده تون کتابچه فعلی قالب در دیگه آماده

 .بشه

  این که ینیدبب کج هم رو موبایلتون صفحه میتونید اون زدن با که هست گزینه یک ها موبایل در: گوشی صفحه پرخش حالت ��

 . کنید تنظیم خودکار روی رو گزینه این اگر شد خواهد دیده هم شما افزار نرم در مورد

  از بتونه ابچهکت تنظیمات بخش از کاربر تا کنید اضافه افزار نرم به رو دلخواه فونت یک میتونید اینجا در: برنامه های فونت ��

 .باشه استفاده قابل اپ جو افزار نرم در تا بشه انتخاب TTF فرمت با باید فونت. کنه استفاده اون

  پیش" خشب از مستقیم صورت به رو فونت تغییر نتیجه گزینه این کردن فعال با میتونید: برنامه در فونت حالت نمایش ��

 .ببینید "نمایش

 

 



 

 تصاویر آموزش ساخت گالری ��

 .بسازیم تصاویر گالری یک میخوایم آموزش در این

 

 

  هگزین ردیف رویداد بخش از و گذاشتم  "تصاویر گالری " رو افزار نرم اصلی صفحه ردیفی های دکمه از یکی اسم من خب

 بکنید. کارو همین هم شما ،کردم انتخاب رو "تصاویر گالری"

 

 .بزاریم افزارمون نرم گالری در موضوع این در تصاویری میخوایم و هست اسالمی خانواده درباره ما افزار نرم برای مثال

  ویراصت و کنیم می کلیک "تصویر افزودن" دکمه روی و می کنیم انتخاب رو "تصاویر گالری" گزینه ردیف رویداد بخش از

 کنیم. می اضافه رومون 

 

 

 

 

 



 

 .هست دکمه دو تصویر هر کنار

  به پریدن) دیگه رویداد یک بازکردن -2. بکنه بزرگنمایی رو تصویر -6 ببینه؟ چی اون روی کلیک با کاربر: راست سمت ��

 (دیگه دکمه یک

 .نه یا باشه فعال تصویر گذاری اشتراک دکمه: چپ سمت ��

 

 

 کنید. آزمایش رو دیگه تصویر یک ،داد اخطاری چنین احتماال اگر

 

 



 

 ببینه. رو بعدی تصویر میتونه کاربر ،موبایل صفحه پایین اسکرول با: بینید می اینطوری رو نتیجه

 

 اصلی صفحه در درج دکمه ��

 . بدیم آموزش رو خط یک در اصلی صفحه در دکمه درج روش میخوایم

 !شما اینترنتی صفحات و شما معرفی کتاب، معرفیمثال  برای.  بزارید خط یک در آیکون سه میتونید شما

 

 

  سلول امن با آیکون دو اصلی صفحه آخر در باال تصویر مانند تا کنید کلیک "جدید سلولی ردیف" دکمه روی راست بخش در

 بشه. اضافه

  نهاای و بزاریم دکمه تا سه میخوایم ما چون. کنید ویرایش آنرا وکرده  انتخاب را ویرایش توانید می ها آیکون از هریک روی



 .نیمک می کلیک "جدید سلول" دکمهروی  سپس و می کنیم کلیک ویرایش روی سلولی ردیف چپ سمتپس در  هستن دوتا

  یا دهید تغییر آنرا عنوان یا کنید انتخاب آن برای آیکون یک و کنید کلیک آن ویرایش روی دکمه هر ویرایش برای ��

 . کنید انتخاب "ردیف رویداد" قسمت از را دهد می دکمه این که واکنشی

 .بزاریم رو تلگراممون کانال آدرس ها دکمه از یکی روی میخواهیم ما مثالً

 . میزاریم رو کانالمون لینک ،دکمه عنوان و آیکون انتخاب از بعد

  پایین خشب در و کنیم انتخاب رو لینک بازکردن گزینه "ردیف رویداد" قسمت در باید تلگراممون کانال لینک گذاشتن برای

 .میزاریم رو لینکمون شده ارائه که هایی مثال مانند

  و تنم صفحات" یا "پیام یک نمایش" روی را ردیف رویداد میتوانید بگذارید کتاب معرفی برای دکمه یک میخواهید اگر ��

 کنید. انتخاب "تصویر

  همان یا پاراگراف صورت به را متن یک میخواهیم ما چون ،کنید انتخاب را تصویر و متن صفحات "ردیف رویداد" بخش زا

 . بگذاریم استاندارد

 

 برنامه ساخت خروجی ��

 

 

  ور مختلف اون های بخش و کنیم بررسی رو میسازه رو افزار نرم نهایی فایل که "برنامه خروجی" سربرگ داریم حال قصد

 .کنیم معرفی عزیزان شما برای



 

 :بینید می رو سربرگی زیرمنوی تا سه سربرگ این در

  افزارتون نرم در جواپ سایت تبلیغات حالت این در که میسازه رایگان صورت به رو نهایی فایل:  "apk رایگان". 6

 !!!میشه داده نمایش

  ادهاستف امکان+  دیگه جالب و جانبی امکانات+  تبلیغات بدون ای، حرفه صورت به رو شما افزار نرم:  "apk ای حرفه" .2

 .میسازه ها افزونه از

۳- " CJO خروجی"  : 

  ذخیره اونو تون رایانه از جایی یک در شما تا میگیره خروجی cjo فرمت با رو شما افزار نرم یا کتاب فایل حالت این در

 .کنید استفاده ازش میتونید ای دیگه مناسب فرصت در و کنید

 

 



 

 . نداریم افزار نرم ساخت برای عبوری رمز و کاربری نام چون! میاد اخطار این هم شما برای apk خروجی گرفتن برای

 کنیم. نام ثبت و بریم joapp.ir سایت به باید

 

 

 میریم. "ورود و عضویت" سربرگ به سایت در

 

 

 

 .کنیم می نام ثبت اپ جو سایت در راست سمت جدول از

 کنیم. می پر رو ها بخش تمام



 

 

 

 

 کنید. کلیک رو عضویت دکمه و بزنید حتما پایان در هم رو "نیستم ربات من" تیک

 

 

 

 بخش در برنامه تو رو کردید وارد نام ثبت هنگام اونجا که اطالعاتی ، اپ جو سایت در عضویت کردن کامل از بعد

 وارد می کنید.دادید، رو  اپ جو سایت در که رمزی و ایمیل واردکردن          ورود دکمه          "کاربری حساب"

 



 

 

 

 

  خطرناکه یعنی رنگ قرمز کاربری حساب بخش خب

 کنیم. استفاده apk خروجی بخش از تونیم نمی و نکردیم شارژ کاربریمون حساب چون

 

 

  

 ...میزنیم رو "حساب شارژ افزایش" گزینه و میریم اپ جو سایت در مون کاربری پنل به کاربریمون حساب شارژ برای

 



 

 

 پرداخت و میشیم بانکی پرداخت صفحه وارد و انتخاب رو یکساله و ماهه1 ماهه، ۳ ماهه، 6 های بسته از یکی ینجاا از

 .میزنیم رو آنالین

 

 اسلیمی تصاویر از استفاده روش ��

 .بدیم آموزش عزیزان شما برای رو حاشیه/  اسلیمی های تصویر از استفاده روش داریم قصد آموزش این در

 

 

 .میشیم اپ جو سایت وارد کار این برای. کنیم شارژ رو مون کاربری حساب باید امکانات این از استفاده برای

 



 

 

 

 میشیم. مون کاربری حساب وارد ،ورود و عضویت بخش از     

 

 

 

 .می کنیم شارژ آنالین صورت به خالصه

 

 



 

 

 

 کنید. می مشاهده رو ای صفحه چنین پرداخت از بعد

 

 

 

 میزنیم. رو کاربری حساب بروزرسانی دکمه اپ جو افزار نرم در

 

 

 



 

 

 .مونده باقی روزهای تعدادو همچنین  میده نشون رو شارژمون اطالعات

 بسازید. افزار نرم نامحدود تعداد به حسابتون شارژ داره، شما میتونید که یمدت در طول

 

 

 . گرفتن خروجی برای میریم حاال

 :میمید توضیح شما برای که ینیدب می رو هایی گزینه بخش این در

  ماش که است افزار نرم این از نسخه چندمین این. کنید می انتخاب رو تون برنامه ورژن یعنی: نسخه شماره تنظیم ��

  میسازید؟

 .میشه داده نشون کاربر های افزار نرم لیست در شدن نصب هنگام که شما برنامه ایکون: آیکون انتخاب ��



🔷 (splash )یتونیدم.  میشه داده نشون کاربر مقابل در ثانیه چند برنامه شروع هنگام که تصویری:نمایش پیش تصویر  

 . بزارید اینجا رو کتابی جلد

 .کنید استفاده ونهاا از میتونید که کرده مادهآ شما برای رو فرضی پیش های قالب اپ جو افزار نرم: قالب انتخاب ��

 

  .کنیم می کلیک "apk ای حرفه" بخش روی

 . زاریمب) . (  نقطه یک کلمه هر بین و ای کلمه سه صورت به روباید نام بسته  "برنامه بسته نام" در قسمت ��

 . وارد کنیم فارسی صورت بهباید نام بسته رو  هم "برنامه عنوان" در قسمت ��

 کنیم. نصب افزارمون نرم روی بر رو افزونه یک می تونیم "افزونه انتخاب" در قسمت ��

 

 

 .می کنیم دانلود joapp.ir سایت در "ها افزونه" سربرگ از رو ها افزونه�� 



 

 

 هستن. توضیحاتشون همراه به ها افزونه تمامی صفحه این در

 کنید. استفاده ها افزونه نصب برای ها افزونه مدیریت سربرگ از اپ جو افزار نرم در

 

 

  از بعد) رو کناری تنظیمات دکمه و کنید انتخاب رو شده نصب های افزونه از افزونه یک ای حرفه خروجی مرحله در

 بیاد. تصویر این تا کنید کلیک( میشه فعال افزونه انتخاب

 . داریم کار "..... اسلیمی تصویر" با قسمت این مختلف های بخش از

 . می کنیم انتخاب رو چپ یا راست حاشیه تصویر یک ترتیب به

 



 . میزاره رو کردید انتخاب که ای حاشیه تصویر رو طرفش دو که هست اصلی صفحه های ردیف اصلی صفحه از منظور

 اول. صفحه بجز گذاشتید ردیفی دکمه توش که دیگری صفحات هم دوم صفحه از منظور

 .میشنن دیده اپ جو افزار نرم نمایش پیش در و ببینید رو اینکار نتیجه میتونید شما apk فایل با گرفتن خروجی هنگام�� 

 

 اس او آی افزار نرم ساخت ��

 . بدیم آموزش رو اپ جو ساز برنامه با اس او آی افزار نرم ساخت آموزش داریم قصدحال 

  کامل توضیح بده: شما برای تا کنید تماشا رو هست زیر لینک در که ویدیویی میتونید کار این برای

http://www.aparat.com/v/0NiP2 

 

  برنامه توسط اپل شرکت استور اپ در برنامه انتشار درخواست iOS برنامه تولید از پس توانید می آموزش این طریق از

 . یدرو بد  JoApp ساز

 .کنید مراجعه brjo.ir/ios آدرس به بیشتر اطالعات برای

  سخهن یعنی اون جدید نسخه از و کنید بروزرسانی رو اپ جو ساز برنامه نسخه باید قابلیت این از استفاده برای البته

 کنید. استفاده 1.4.۱

 

 

 کنید: دانلود زیر لینک از رو نسخه این میتونید ��

http://bejo.ir/downloads/joapp_6.4.0.exe 

 

 در رو خریدم اپ جو سایت از که رو افزارها نرم ای حرفه ساخت بسته رایگان صورت به بنده ها آموزش این پایان در

 cjo ایه فایل مایلم بنده خواستید اگر همچنین. کنید استفاده هاتون افزار نرم در اون از تا میدم قرار عزیزان شما اختیار

 . کنم ارسال خودتون نام با شما برای رو apk فایل و کنم گرافیکی ویرایش شما برای رو افزارتون نرم

User: sunnatdownload1199@yahoo.com 

Pass: 12345678 

 

 

 

http://www.aparat.com/v/0NiP2
http://bejo.ir/downloads/joapp_6.4.0.exe


 

  رمز و کاربری نام بخش در رو SunnatDownload1199@yahoo.com ایمیل باید باال، پسورد یوزر از استفاده برای

 .بزنید رو ورود و کنید وارد پسورد بخش در رو 62۳4۵1۷۸

 

 

 

 

 پایان

 

 
 نکنید. مارو از دعای خیرتون فراموش

 جزاکم اهلل خیراً کثیراً 


